
Haar levensverhaal is te boek gesteld

Soedanese vluchtelinge Fatima Abakar
bouwt nieuw leven op in Temse

Ik lees al jaren geen romans meer, ik lees enkel non-fictie, vooral geschiede-
nis, met een voorliefde voor (auto)biografieën en memoires. Ik heb er tien-
tallen verslonden. Enkele jaren geleden werd ik aangegrepen door ‘Vrouw 
van een missionaris’, de memoires van de Congolese Hortense Kitume, 
moeder van zangeres Sandrine (Van Handenhove). 

Onlangs verscheen een boek, dat in menig opzicht vergelijkbaar is: Kar-
kadé - Het verhaal van Fatima Abakar, de autobiografie van een Soedanese 
vluchtelinge, die met succes een nieuw leven opbouwde in België, meer be-
paald Temse, aan de zijde van haar echtgenoot: Lieven Van Peteghem. Haar 
levensverhaal biedt een kijk op de wereld van de vluchtelingen en vormt een 
schoolvoorbeeld van integratie. 

Lieven Van Peteghem (°1974), zoon van Alajos en Rita Moens, is verant-
woordelijke Preventie, Financiën en Infrastructuur bij het Federaal Agent-
schap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) in het Opvangcentrum van 
Kapellen. In die hoedanigheid ontmoette hij Fatima in 2010. Zij oefende 
van in het begin een spontane aantrekking op hem uit, maar hij liet dat niet 
blijken, bewust van zijn functie en de vereiste afstand tussen personeel en 
‘cliëntèle’. Pas wanneer Fatima het Opvangcentrum had verlaten, trok hij de 
banden aan. En van het één kwam het ander. Op 21 september 2013 werd 
hun liefde bekroond met de geboorte van een dochtertje: Moona. In de 
zomer van 2017 betrokken zij hun woning in de Clement D’hooghelaan in 
Temse. Op 29 juni 2018 voltrok ik hun huwelijk. 
Lieven, Fatima, Nasr en Moona: een gelukkig klavertje-van-vier, eenheid in 
verscheidenheid.

Fatima Abakar
Fatima (°1982) groeide op in de grootstad Al-Fashir in een chaotisch warm 
huishouden met een vader, z’n 5 echtgenotes en 20 broers en zussen. Als 
meisje van 7 werd zij besneden. Op haar 16de werd ze uitgehuwelijkt. Zij kon 
zich niet verzoenen met de fanatieke houding van haar schoonfamilie, en 
verliet hen kort na de geboorte (°1999) van haar zoontje, Nasr. Op de uni-
versiteit kwam zij tot bloei. Zij koos voor bio-ingenieurswetenschappen, spe-
cialisatie plattelandsontwikkeling. Om in haar studies en levensonderhoud 
te kunnen voorzien, werkte zij deeltijds voor verschillende Niet-Gouverne-
mentele Organisaties (NGO’s), uiteindelijk ook voor de Verenigde Naties, 
die buitenlandse hulporganisaties vergunningen verleende om in Soedan 
te werken. In die hoedanigheid werd zij zowel door de Soedanese regering 
als door de rebellen geviseerd. Toen zij haar universitaire studies bijna had 
voltooid en zij haar vrijheid steeds meer bedreigd voelde, zag zij maar één 
uitweg: vluchten. Na een mislukte poging via Egypte lukte het om via Tsjaad 
België te bereiken. Na verschillende verblijfplaatsen en werkzaamheden 
bracht de liefde haar naar Temse, waar ze intussen een gelukkig leven leidt 
met Lieven, Nasr en Moona. Zij heeft een vaste job als zorgverstrekker.

Fatima’s geladen en vaak dramatisch levensverhaal leest als een trein. De 
eerste helft van het boek gaat - zoals zij het zelf verwoordt - ‘over mijn 
gelukkige kindertijd en mooi leven in Soedan, ondanks mijn besnijdenis en 
gedwongen huwelijk’. Dat deel hangt ook een werkelijkheidsgetrouw beeld 
op van gewoonten en gebruiken in Soedan. De tweede helft gaat over haar 
inburgering en haar leven in België. 

Karkadé - Het verhaal van Fatima Abakar kost € 25 en is verkrijgbaar bij 

- het echtpaar Van Peteghem-Abakar, Clement D’hooghelaan 21
0495 24 11 06 - lieven_van_peteghem@yahoo.com

- Oxfam Wereldwinkel (Scheldestraat 78) en
Kaffee ‘t Schrijverke (Guido Gezelleplaats 5)

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse
03 710 12 52 • burgemeester@temse.be
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Fatima, Lieven en Moona met 
burgemeester Luc De Ryck. 


